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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST 
 

Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), věcně a podle § 11 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) místně příslušný orgán, 
v zahájeném řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) na stavbu: 

stavební úpravy zemědělské stavby a stavební úpravy zbořeniště 

na pozemku st. p. 63/4, 63/3 v katastrálním území Sedlec u Benátek nad Jizerou 

vlastníci: 

Petr Dobiáš, nar. 14.9.1972, Zdětín č.p. 9, 294 71  Benátky nad Jizerou 1, 
Ludmila Frková, nar. 21.5.1972, Mečeříž č.p. 66, 294 77  Mečeříž 

oznamuje 
podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu možnost převzít písemnost: 
Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby  adresované Evě Hradcové, Sedlec č.p. 63, 294 71  Benátky 
nad Jizerou 1. 
 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť dědicové po zemřelém účastníku výše uvedeného 
řízení paní Evě Hradcové, Sedlec č.p. 63, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 nejsou stavebnímu úřadu známi, 
a z tohoto důvodu jim nelze adresně doručovat. 
Tuto písemnost si mohou účastníci řízení – dědicové po paní Evě Hradcové převzít v kanceláři odboru 
výstavby a územního plánování Městského úřadu Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad 
Jizerou, přízemí, vchod z nádvoří zámku, v pracovní dny po celou pracovní dobu (Po 7:30-17:00, ÚT 
6:30-14:30, St 7:30-17:00, ČT 6:30-14:30, Pá 6:30-14:00). Nebude-li tato písemnost vyzvednuta 
nejpozději patnáctým dnem po vyvěšení oznámení o možnosti převzít písemnost, považuje se tato za 
doručenou.  
 
 

Karel D v o ř á k 
Vedoucí odboru výstavby a ÚP 

  
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 



Č.j. MěÚ BnJ/07152/2018/VÚP str. 2 

 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Benátky nad Jizerou 
a na úřední desce Městyse Chotětov. Patnáctý den po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád. 
 
 
………………………………………………………………………………… 
Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti. 
 
 

 

 

Obdrží: 
Úřady k vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí písemnosti: 
Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou 
Obec Sedlec, IDDS: xwka7vw 
 sídlo: Sedlec č.p. 90, 294 71  Benátky nad Jizerou 1 
 
Spis SÚ 
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